
 
Van: L peters  
Verzonden: maandag 13 mei 2013 15:28 
Onderwerp: Afspraak graag over behandeling door Sociale Zaken en Werk Gelegenheden 2011 
 
 Geachte Heren, 
  
in het jaar 2011 was ik in Haarlem woonachtig  en aangemeld daar in het GBA - mijn naam is L.F.Peters en ik ben nederlandse 
staatsburger. Ik melde 01.04.2011 aan bij de KvK en in mei was ik nog bezig met mijn ondernemingsplan voor de rabobank. 
  
Ik had geen inkomen en mijn familie kon mij niet helpen op dat moment.  Van de Rabobank moest ik een KvK nummer hebben 
voordat zij mij een afspraak wilde geven dus ik kon niet afmelden bij de KvK en in de bijstand gaan. Bovendien wilden Uw 
medewerkers heel veel documenten en papieren van mij die ik niet meer had want al mijn spul is nog in storage in Zwitserland. 
  
Toen ben ik twee keer binnen geweest bij de ondernemer's loket en ik heb geen hulp of informatie of nuttige informatie 
ontvangen van de twee waardeloze allochtoonse medewerkers daar. Ik heb zelfs een klachtbrief aan de Hoofd Afdeling Werk 
en Inkomen gestuurd -d.d. 13.07.2011 (aub zie eerste attachement). 
  
Nu woon ik in den Haag en ben veel meer zeker van  mijn zaak en mijn advies (heb een advocaat ingeschakeld) dus eigenlijk 
had Uw medewerkers mij moet laten weten over alle andere mogelijkheiden (zorgtoeslag, huurtoeslag, Bbz regeling, 
woonkostentoeslag, ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf enzovoort) en niet mij als een stuk afval behandeld. Ik 
heb ook gevraagd voor wat hulp bij het schrijven van mijn ondernemingsplan en toen heeft Uw medewerkers mij een hoop meer 
stone walls opgezet en ook mij verteld over de benodigheid om een beedigd vertaler/tolk te moeten hebben. 
  
Ik wil graag een afspraak maken met een raadslid want de onbekwaamheid en onbehulpzaamheid van Uw 
medewerkers/collegas heeft mij een hoop  problemen opgeleverd en mij in een crisis jaar gebracht (aub zie tweede attachment) 
waar ik door de stress en andere problemen (totaal geen inkomen en geen enkele cent die ik recht op had van de verschillende 
overheidsinstellingen) ook andere mensen lastig hebben gevallen. 
  
Is het aub mogelijk mij te laten weten of ik een afspraak kan maken met een raadslid? 
  
Hoogachtend, 
Mevrouw L.F.Peters 
 


